
ROLL-ON ROLL-OFF

DISTRIBUIDOR DE SÓLIDOS EMBARCADO
O Distribuidor de Sólido Embarcado Zeus 25001 / 

25002 é destinado a trabalhar instalado sobre um 

chassi que permite operar no sistema Roll-On Roll-Off, 

o caminhão pode carregar esse implemento por 

içamento, é um equipamento versátil que permite 

várias aplicações otimizando o uso do veículo, dentre 

elas, carregar e descarregar o Zeus 25001 / 25002 em 

poucos minutos, fazendo uso do caminhão para 

realizar outros trabalhos. 

Os Distribuidores são empregados no manejo de 

fertilidade do solo com a máxima eficácia, apresentam 

excelência  de d istr ibuição com alt íss ima 

homogeneidade e precisão. 

PRANCHA
Chassi construído com viga "I" em aço 

estrutural;

Lateral construída com viga "C" em aço 

estrutural;

Plataforma destinada ao transporte de 

"bags", tanques de água de polipropileno, 

máquinas agrícolas e equipamentos 

rodoviários. Poderá ser fabricado com ou 

sem  tampas, otimizando sua utilização 

principalmente dentro da lavoura.

PRANCHA EXPANSIVA HIDRÁULICA
Equipamento versátil que permite a utilização em 2,60m e 3,20m de largura, ideal para transporte de máquinas 
com excesso lateral. Dotada de pistões hidráulicos que fazem o deslocamento entre as duas larguras disponíveis, 
com acionamento simples e seguro. Produto exclusivo patenteado.

TANQUE AGRÍCOLA
O tanque D'Agua para utilização em Roll-On 

Roll-Off é instalado sobre um chassi que 

permite sua carga e descarga por içamento, é 

possível encher o tanque (com água de 

açude ou rio) e levá-lo a um ponto da 

propriedade sem que o caminhão tenha que 

permanecer no local. Possui capacidade 

volumétrica de 15000 e 18000 litros, 

passarelas laterais e traseira; Quebra ondas 

internos; Pintura interna epoxi.
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 Equipamento versátil com sistema hidráulico que permite uma infinidade de aplicações, podendo carregar, descarregar e 

bascular diversas carrocerias intercambiáveis.

 O Roll-On Roll-Off  é um implemento multifuncional que gera economia nas operações, elimina o tempo ocioso do veículo 

e do operador, aumentando consequentemente sua rentabilidade.

 O implemento pode ser fabricado nas configurações padrão e longo. O Roll-On Roll-Off longo é indicado para 

operacionalizar em caminhões com segundo eixo direcional, a distribuição de carga é mais eficiente e correta, permite o 

transporte de pranchas de até 8,00 metros.

DIFERENCIAIS

Materiais e componentes de alta qualidade;

Pintura P.U. automotiva;

Projeto individualizado para uma correta distribuição de carga;

Respeito aos padrões exigidos pelos órgãos fiscalizadores;

Projetos especiais e opcionais sob consulta;

Produtos enquadrados em várias formas de financiamentos.

CONTAINER GRANELEIRO REDONDO:
Versátil, podendo transportar tanto material a granel (milho, 
soja, trigo, aveia, granola, etc), quanto materiais paletizados 
(sacarias).

Laterais fixas com ou sem sobre tampas;

Tampa traseira  portão e basculante;

Chassi construído com viga "I" em aço estrutural.

CONTAINER GRANELEIRO QUADRADO:
Versátil, podendo transportar tanto material a granel (milho, 
soja, trigo, aveia, granola, etc), quanto materiais paletizados 
(sacarias).

Abertura lateral em quatro tampas;

Tampa traseira  portão e basculante;

Chassi construído com viga "I" em aço estrutural.

CONTAINER MISTO:
Versátil, podendo transportar tanto material a granel (milho, 
soja, trigo, aveia, granola, etc),  materiais paletizados (sacarias) 
e materiais para construção civil (areia, brita, pedra).

Laterais fixas com sobre tampas;;

Tampa traseira portão e basculante;

Chassi construído com viga "I" em aço estrutural.

CONTAINER BOIADEIRA:
Destinado ao transporte de animais.

Divisória central com portão e roldanas;

Passarela superior;

Grade no assoalho.

ROLL-ON ROLL-OFF
Comprimento Total

Altura

Largura

Carga Bruta

Pressão de trabalho

Ângulo de basculamento

Peso

Comando acionamento

Tempo de operação (basculamento)

Tempo de operação (carregamento)

Tempo de operação (descarregamento)

Bomba hidráulica de pistão

Trava de segurança

Válvula de segurança

Tomada de força

Pintura

6000 mm

1831 mm

1190 mm

25 ton

350 bar

48º a 52º

2700 kg Teórico

Pneutático (interior da cabine)

40 segundos

120 segundos

125 segundos

55 litro/mín.

Mecânica e pneumática

Contra balanço

Com acionamento pneumático

P.U.
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